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  وتقديــــر شكـــر

 : إلى وتقديري شكري بخالص أتوجه إني

السعيد    ،علي حسن رضوان   
نبيل حممد اجلوهري ،  ،  فؤاد عبد ربه

 عبد الكريم صاحل . 
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 مناهج البحث العلمي هلذه الدراسة :

أوال :

ثانيا :

ثالثا :

 خطة البحث هلذه الدراسة :
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 األول الباب
 النبي عهد في الكريم القرآن حفظ
والصحابة  وسلم عليه للا  صلى
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 األول الفصل 
 النبي عهد في الكريم القرآن حفظ

وسلم  عليه للا  صلى
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 متهيد :
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صلى للا عليه وسلم وقول    –باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول للا    –صحيح البخاري    (1) 

(    5حديث رقم )   –ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده " إ" إنا أوحينا   –جل ذكره   –للا 

 .  6صـ  1ج

صحيحه   في  أيضا  البخاري  اإلمام  أخرجه  التفسير    –والحديث  جمعه   –كتاب  علينا  إن  باب 

باب قوله فإذا قرأناه فاتبع   –، ونفس الكتاب    1876صـ    4( ج  4644حديث رقم )    –وقرآنه  

قرأناه    ( عباس  ابن  قال  به  قرآنه  اعمل   ) فاتبع   ( بيناه   )–    ( رقم  ج  4645حديث  صـ    4( 

باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى "ورتل القرآن ترتيال"    –، وكتاب فضائل القرآن    1877

 ) )يفرق  الشعر  كهذ  يهذ  أن  يكره  وما  مكث"  على  الناس  على  لتقرأه  فرقناه  "وقرآنا  وقوله 

فصلناه    ) فرقناه   ( عباس  ابن  قال  )ح  –يفصل  رقم  ج  4757ديث  وكتاب    1924صـ    4(   ،

حين   –صلى للا عليه وسلم    –باب قول للا تعالى "ال تحرك به لسانك" وفعل النبي    –التوحيد  

النبي   أبو هريرة عن  الوحي وقال  أنا مع   –صلى للا عليه وسلم    –ينزل عليه  تعالى  قال للا 

 .                                                                                                   273 صـ  6( ج  7086حديث رقم )  –عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه  

  1( ج   448حديث رقم )    –باب االستماع للقراءة    –كتاب الصالة    –واإلمام مسلم في صحيحه  

 .  330صـ 

 وأخرجه غيرهما . 
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)1( 

 

(    4644حديث رقم )    –باب إن علينا جمعه وقرآنه    –كتاب التفسير    –صحيح البخاري    (1)

 . 1876صـ  4ج

 =                503صـ  6( ج  11635حديث رقم )  –سورة القيامة   –السنن الكبرى  (2)

 صحيح . إسناده = والحديث
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 .  503صـ  6( ج 11636حديث رقم )  –سورة القيامة   –السابق  (1)

 والحديث إسناده صحيح . 

الحميدي    )2) عباس    –مسند  ابن  عنه    –أحاديث  للا  )    –رضي  رقم  ج  527حديث   )1         

 .  242صـ 

 والحديث إسناده صحيح . 

 .  458صـ  11( ج  12297حديث رقم ) –( المعجم الكبير 3)
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 قضية وقوع النسيان منه صلى اهلل عليه وسلم :

 

باب شهادة األعمى وأمره ونكاحه و إنكاحه ومبايعته    –كتاب الشهادات    –صحيح البخاري    )1(

 =       940صـ  2( ج  2512حديث رقم )  –وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف باألصوات 
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 الرد

أوال :

 

صحيحه  =   في  أيضا  البخاري  اإلمام  أخرجه  القرآن    –والحديث  فضائل  نسيان   –كتاب  باب 

  –القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول للا تعالى "سنقرؤك فال تنسى * إال ما شاء للا"  

باب من لم ير بأسا أن    –، ونفس الكتاب    1922صـ    4( ج  4751( ، )    4750حديث رقم )  

 .  1923صـ  4( ج  4755حديث رقم )  –يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

باب األمر بتعهد القرآن وكراهة   –كتاب صالة المسافرين وقصرها    –صحيحه    واإلمام مسلم في

 .  543صـ  1( ج  788حديث رقم )  –قول نسيت آية كذا وكذا وجواز قول أنسيتها  

 وأخرجه غيرهما . 

باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا    –كتاب فضائل القرآن    –صحيح البخاري    (1)

(    4751)  ( ،    4750حديث رقم )    –وقول للا تعالى "سنقرؤك فال تنسى * إال ما شاء للا"  

 . 1922صـ  4ج
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 .  129صـ  1ير الكبير ) تفسير الرازي ( ج التفس )1(
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) "1(

ثانيا :

 
 السابق نفس الجزء والصفحة . ((1
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 .  86صـ  9لإلمام ابن حجر العسقالني ج فتح الباري في شرح صحيح البخاري   )1(

)2(   ( الحجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح  في  ج  المنهاج   ) مسلم  صحيح  على  النووي         6شرح 

 وهذا رأي وجيه وإن كان ضعفه القاضي عياض . .  77، 76صـ 
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 اخلالصة :
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)1(

 

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول للا صلى للا عليه وسلم وقول للا   –صحيح البخاري    (1)

 .  6صـ  1( ج 6حديث رقم )  –جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 

أيضا في صحيحه   البخاري  اإلمام  أخرجه  الصوم    –والحديث  النبي    –كتاب  كان  ما  أجود  باب 

، وكتاب بدء   672صـ    2( ج   1803حديث رقم )    –في رمضان    صلى للا عليه وسلم يكون

باب ذكر المالئكة وقال أنس قال عبد للا بن سالم للنبي صلى للا عليه وسلم إن جبريل    –الخلق  

المالئكة   الصافون"  "لنحن  عباس  ابن  وقال  المالئكة  من  اليهود  رقم          –عدو  )  حديث 

حديث   –باب صفة النبي صلى للا عليه وسلم    –، وكتاب المناقب    1177صـ    3( ج   3048

باب كان جبريل يعرض القرآن على    –، وكتاب فضائل القرآن    1304صـ    3( ج3362رقم )

 =                           1911صـ 4( ج  4711حديث رقم )  –النبي صلى للا عليه وسلم  
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) "1(

 

بي صلى للا عليه وسلم أجود  باب كان الن  –كتاب فضائل القرآن    –واإلمام مسلم في صحيحه  =  

 . 1803صـ   4( ج  2308حديث رقم )  –بالخير من الريح المرسلة  

 وأخرجه غيرهما . 

(    3426حديث رقم )    –باب عالمات النبوة في اإلسالم    –كتاب المناقب    –صحيح البخاري    )1(

 .  1326صـ  3ج

 والحديث أخرجه غيره . 



 
28 

 

باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى   -كتاب فضائل القرآن    –صحيح البخاري    (1)

 . 1911صـ  4( ج  4712حديث رقم )  –للا عليه وسلم 

 والحديث أخرجه غيره . 
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(   7994حديث رقم )    –باب عرض جبريل القرآن    –كتاب فضائل القرآن    –السنن الكبرى    )1(

 .  7صـ  5ج

في أيضا  النسائي  اإلمام  أخرجه  الكبرى    والحديث  المناقب    –السنن  أصحاب   –كتاب  مناقب 

والرجال   واألنصار  المهاجرين  من  وسلم  عليه  للا  صلى  مسعود    –رسول للا  بن    –عبد للا 

 . 71صـ   5( ج  8258حديث رقم )  

حديث    –مسند عبد للا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي ) ص (    –واإلمام أحمد في مسنده  

 . 275صـ  1( ج  2494رقم ) 

 .   435صـ  4( ج 2562حديث رقم )   –أول مسند ابن عباس  –واإلمام أبو يعلى في مسنده 

 صحيح . إسناده والحديث 

 . 526،  525صـ  4شرح السنة لإلمام البغوي ج )2(

 .  156،  155صـ  7دالئل النبوة ج )3(
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 نستخلص مما سبق عدة أمور : 
 

 

 

 

 . 250صـ  2( ج  2904حديث رقم )  –كتاب التفسير  –المستدرك على الصحيحين  )1(

 والحديث إسناده صحيح . 
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البخاري      )1( القرآن    –صحيح  النبي صلى للا عليه   –كتاب فضائل  القراء من أصحاب  باب 

 .  1912صـ  4( ج 4714حديث رقم )  –وسلم 

 والحديث أخرجه غيره . 
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البخاري    )1( الخلق    –صحيح  بدء  الحرم    –كتاب  في  يقتلن  فواسق  الدواب    –باب خمس من 

 . 1205صـ   3( ج  3139حديث رقم )  

ما يقتل    –أبواب اإلحصار وجزاء الصيد    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

الدواب   من  )    –المحرم  رقم  ج   1733حديث  التفسير    650صـ    2(  وكتاب  تف  –،  سير  باب 

 .                                                                                   1879صـ  4( ج  4646قم ) حديث ر –سورة والمرسالت 

(   2234حديث رقم )    –باب قتل الحيات وغيره    –كتاب السالم  –واإلمام مسلم في صحيحه   

 .1755صـ  4ج

 وأخرجه غيرهما . 
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البخاري    )1( التطوع    –صحيح  مثنى    –أبواب  مثنى  التطوع  في  جاء  ما  رقم          –باب    حديث 

 . 391صـ  1( ج  1109) 

كتاب الدعوات وقول للا تعالى "ادعوني    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

داخرين"   جهنم  سيدخلون  عبادتي  عن  يستكبرون  الذين  إن  لكم  ع  –أستجب  الدعاء  ند  باب 

باب قول للا تعالى "قل   –، وكتاب التوحيد    2345صـ    5( ج   6019حديث رقم )    –االستخارة  

 .   2690صـ  6( ج  6955حديث رقم )   –هو القادر" 

 وأخرجه غيره .

مسلم      (2) الصالة    –صحيح  الصالة    -كتاب  في  التشهد  )    –باب  رقم  ج  403حديث   )1        

 .  302صـ 

 والحديث أخرجه غيره . 
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حديث    –أخبار في فضائل القرآن جملة    –كتاب فضائل القرآن    –المستدرك على الصحيحين    (1)

 . 743صـ  1( ج  2047رقم ) 

  –جماع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة    –والحديث أخرجه اإلمام البيهقي في سننه الكبرى  

ان أنه إنما قيل يؤمهم أقرؤهم إن من مضى من األئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون  باب البي

 .  119صـ  3( ج  5072حديث رقم )  –قبل أن يقرؤوا مع القراءة 

 وإسناده حسن ؛ ألن فيه شريك بن عبد للا الليثي . 

حديث    –مسند عبد للا بن عمر بن الخطاب رضي للا عنهما    –مسند اإلمام أحمد بن حنبل    ((2

 . 157صـ  2( ج  6461رقم ) 

 وإسناده حسن ؛ ألن فيه عبد للا بن عمر العدواني .
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البخاري     )1( الصحابة    –صحيح  فضائل  أ    –كتاب  مناقب  عنه  باب  كعب رضي للا  بن      -بي 

 .  1385صـ   3( ج  3598حديث رقم )  

باب تفسير سورة إنا أنزلناه   –كتاب التفسير    إلمام البخاري أيضا في صحيحهوالحديث أخرجه ا

 .  1897صـ  4( ج  4677حديث رقم )  –في ليلة القدر  

في صحيحه   مسلم  وقصرها    –واإلمام  المسافرين  القرآن    –كتاب صالة  قراءة  استحباب  باب 

(   799حديث رقم )    –  على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

 .  550صـ  1ج

 وأخرجه غيرهما . 
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(   21659( ، )    21658حديث رقم )  –حديث أبي ذر رضي للا عنه    –مسند اإلمام أحمد    (1)

                                                                                                   . 186صـ  5ج

كتاب االستئذان عن رسول للا صلى للا عليه وسلم  –والحديث أخرجه اإلمام الترمذي في سننه 

                                                                                                                                                                                                             صحيح .  ، وقال حسن  67صـ  5( ج 2715حديث رقم )   –باب ما جاء في تعليم السريانية  –

المستدرك   في  اإليمان    –والحاكم  رقم  –كتاب  ج  252)    حديث  قد    147صـ    1(  وقال   ،

استشهدوا جميعا بعبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهذا حديث صحيح وال أعرف في الرخصة لتعلم  

 كتابة أهل الكتاب غير هذا الحديث .                                                                         

باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول   –الفرائض  كتاب    –واإلمام البيهقي في سننه الكبرى  

   6( ج  11975غيره من الصحابة رضي للا عنهم أجمعين في علوم الفرائض حديث رقم ) 

 .  127صـ  10( ج  20194حديث رقم ) ، و 211صـ 

الكبير    المعجم  في  الطبراني  )    –واإلمام  رقم  ج  4857حديث  رق  133صـ    5(  وحديث  م        ، 

 .  135صـ  5( ج4863) 

باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على    –كتاب التفسير    –صحيح البخاري    )2(

 .  1673صـ  4( ج  4306حديث رقم )  –هؤالء شهيدا 
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باب من أحب أن    –كتاب فضائل القرآن    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

، وباب قول المقرئ للقارئ    1925صـ    4( ج   4762حديث رقم )    –يسمع القرآن من غيره  

 حديث رقم    –، وباب البكاء عند قراءة القرآن  1925صـ  4( ج 4763حديث رقم )  –حسبك 

 .  1927صـ  4( ج  4769( ، )  4768) 

باب فضل استماع القرآن وطلب  –كتاب صالة المسافرين وقصرها    –واإلمام مسلم في صحيحه 

 .  551صـ  1( ج  800حديث رقم )  –القراءة من حافظ لالستماع والبكاء عند القراءة والتدبر 

 وأخرجه غيرهما . 

الصحيحين    (1) الصحابة رضي للا  –المستدرك على  تعالى عنهم  كتاب معرفة  مناقب    –  ذكر 

 .  401صـ  3( ج 5527حديث رقم )  –عبادة بن الصامت رضي للا عنه 
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حديث رقم    –حديث عبادة بن الصامت رضي للا عنه    –والحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  

 .  324صـ  5( ج 22818) 

الشاميين   مسند  في  الطبراني  األزدي    –واإلمام  أمية  أبي  بن  حنادة  عن  رقم   –عبادة        حديث 

 .   271،  270صـ  3( ج  2237) 

 .  89صـ  3خيص المستدرك بذيل المستدرك ج تل (1)

باب مقدم النبي صلى للا عليه وسلم وأصحابه   –كتاب فضائل الصحابة    –صحيح البخاري    (2)

 .                                                       1428صـ  3( ج  3710حديث رقم )  –المدينة  

باب تفسير سورة سبح   –كتاب التفسير    –  والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه

 .  1886صـ  4( ج  4657حديث رقم )  –اسم ربك األعلى 

 وأخرجه غيره .
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حديث    –ذكر فضائل سور وآي متفرقة    –كتاب فضائل القرآن    –المستدرك على الصحيحين    (1)

 . 756صـ  1( ج  2084رقم ) 

 .  567صـ  1تلخيص المستدرك بذيل المستدرك ج  (2)
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البخاري    (1) القرآن    –صحيح  فضائل  وتعاهده    –كتاب  القرآن  استذكار  ر  –باب  قم          حديث 

 .  1921صـ  4( ج  4744) 

صحيحه   في  مسلم  اإلمام  أخرجه  وقصرها    –والحديث  المسافرين  صالة  األمر    –كتاب  باب 

  ( رقم  حديث  أنسيتها  قول  وجواز  كذا  آية  نسيت  قول  وكراهة  القرآن  ج   790بتعاهد   )1        

 .  545صـ  14( ج  791، وحديث رقم )  544صـ 

 وأخرجه غيرهما . 
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 4( ج   4653حديث رقم )    –باب تفسير سورة عبس    –كتاب التفسير    –صحيح البخاري    )1(

 . 1882صـ 

صحيحه   في  مسلم  اإلمام  أخرجه  وقصرها    –والحديث  المسافرين  صالة  فضل    –كتاب  باب 

 .                        549صـ  1( ج  798حديث رقم )  –الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه  

 وأخرجه غيرهما . 

 حديث رقم   –باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  –كتاب فضائل القرآن  –صحيح البخاري  (2)

 .  1919صـ  4( ج  4740) 

 والحديث أخرجه غيره . 
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  –باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة  –كتاب صالة المسافرين وقصرها  –صحيح مسلم  )1(

 .  553صـ  1( ج 804حديث رقم )  

 والحديث أخرجه غيره . 

   43صـ  3( ج  766حديث رقم )   –باب قراءة القرآن  –كتاب الرقائق  –صحيح ابن حبان  )2(

كتاب فضائل القرآن عن رسول للا صلى للا عليه    –والحديث أخرجه اإلمام الترمذي في سننه  

  5( ج  2914حديث رقم )     -األجر    باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من  –وسلم  

حدي  177صـ   هذا   : وقال   ،  ، حسن صحيح   الكبرى  ث  السنن  في  النسائي  كتاب   –واإلمام 

 .  22صـ   5( ج  8056حديث رقم )    –الترتيل   –فضائل القرآن 

في سننه   داود  أبو  الصالة    –واإلمام  القراءة    –كتاب  في  الترتيل  استحباب  رقم   –باب    حديث 

 حديث  - باب ثواب القرآن –كتاب األدب  –واإلمام ابن ماجة في سننه  72صـ  2ج(  1464)

 .  1242صـ  2( ج  3780رقم ) 

حديث رقم      –مسند عبد للا بن عمرو بن العاص رضي للا عنهما    –واإلمام احمد في مسنده  

  2( ج   10089حديث رقم )    –، ومسند أبي هريرة رضي للا عنه    192صـ    2( ج   6799)  

 . 40صـ  3( ج 11378حديث رقم )    –، ومسند أبي سعيد الخدري رضي للا عنه  471صـ 

المستدرك   في  القرآن    –والحاكم  فضائل  القرآن جملة    –كتاب  في فضائل  رقم       –أخبار  حديث 

 .  739صـ  1( ج  2030) 

(    2253حديث رقم )    –باب كيف قراءة المصلي    –كتاب الحيض    –واإلمام البيهقي في سننه  

 =                                                                                             . 53صـ  2ج

مصنفه  =    في  شيبة  أبي  ابن  القرآن    –واإلمام  فضائل  اقرأ   –كتاب  القرآن  لصاحب  قال  من 

 .  131صـ  6( ج  30057( ، )  30056( ، )  30055حديث رقم )  –وارقه 
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مسنده   في  يعلى  أبو  الخدري    –واإلمام  سعيد  أبي  مسند  )    –من  رقم  ج   1094حديث   )2      

 .  495صـ  2( ج 1338 ، وحديث رقم ) 346صـ 

الترمذي    ((1 القرآن عن رسول للا صلى للا عليه وسلم    –سنن  باب ما جاء   –كتاب فضائل 

 . 175صـ  5( ج  2910حديث رقم )  –فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر 

مصنفه   في  الرزاق  عبد  اإلمام  أخرجه  القرآن    –والحديث  فضائل  القرآن   –كتاب  تعليم  باب 

 .  367صـ  3( ج  5993حديث رقم )  –وفضله  

حديث    –ثواب من قرأ حروف القرآن    -كتاب فضائل القرآن    –واإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه  

 .  118صـ  6( ج 29932رقم ) 

الكبير   المعجم  الطبراني في  )    –واإلمام  )    8648( ، )  8647حديث رقم       9( ج  8649( ، 

 .  130صـ 
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 . 46صـ   1( ج 89حديث رقم )  –باب التناوب في العلم  –كتاب العلم  –صحيح البخاري  )1(

 والحديث أخرجه غيره . 
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  –باب نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن    –كتاب فضائل القرآن    –صحيح البخاري    )1(

 .  1916صـ   4( ج  4730حديث رقم )  

صحيحه   في  مسلم  اإلمام  أخرجه  وقصرها    –والحديث  المسافرين  صالة  نزول    –كتاب  باب 

 .   548صـ  1( ج  796حديث رقم )   –السكينة لقراءة القرآن 

 وأخرجه غيرهما . 
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(   12236حديث رقم )    –مسند أنس بن مالك رضي للا عنه    –مسند اإلمام أحمد بن حنبل    )1(

 .   120صـ  3ج

 حيح . والحديث إسناده ص

ما  يكتبون  الوحي  كتاب  يترك  كان  وسلم  عليه  للا  صلى  النبي  أن  يوهم  ما  الحديث  هذا  وفي 

–، وليس بصحيح فلم يرد عن غيره ذلك ، وإصرار هذا الكاتب على ذلك وترك النبي    اشاءو

فارتد    –صلى للا عليه وسلم    –له إنما كان الختباره ، وقد صدق ظنه    –صلى للا عليه وسلم  

 هذا الرجل ، ولحق بالمشركين ، كما ورد في نهاية الحديث .
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 حديث رقم   –كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  –صحيح البخاري   ((1

 .  1919صـ  4( ج  4741) 

باب وكالة المرأة اإلمام   –كتاب الوكالة    –في صحيحه    والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا

باب القراءة عن   –، وكتاب فضائل القرآن    811صـ    2( ج   2186حديث رقم )    –في النكاح  

باب تزويج المعسر لقوله    –، وكتاب النكاح    1920صـ    4( ج  4742حديث رقم )    –ظهر قلب  

، وباب  1956صـ  5( ج 4799حديث رقم )  –تعالى "إن يكونوا فقراء يغنهم للا من فضله" 

ولي   ، وباب السلطان    1969صـ    5( ج  5833حديث رقم )    –النظر إلى المرأة قبل التزويج  

صـ  5( ج 4842حديث رقم )  –لقول النبي صلى للا عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن 

  =     جازني فالنة فقال قد زوجتك كذا وكذا ، وباب إذا قال الخاطب للولي زوج 1973

  ، وباب   1975صـ    5( ج  4847حديث رقم )    –النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت  =  

   -، وكتاب اللباس     1977صـ    5( ج  4854حديث رقم )    –التزويج على القرآن وبغير صداق  

 . 2204صـ  5( ج  5533حديث رقم )  –اتم الحديد باب خ

باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد   –كتاب النكاح    –واإلمام مسلم في صحيحه  

به    لمن ال يجحف  قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم  ذلك  من  حديث رقم        –وغير 

 .  1041،   1040صـ  2( ج  1425) 

 غيرهما . وأخرجه 
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 حديث رقم    –باب أنزل القرآن على سبعة أحرف   –كتاب فضائل القرآن  –صحيح البخاري   (1)

 .  1909صـ  4( ج  4706) 

في صحيحه   أيضا  البخاري  اإلمام  أخرجه  الخصومات    –والحديث  الخصوم     –كتاب  كالم  باب 

باب من لم    –، وكتاب فضائل القرآن    851صـ    2( ج   2287حديث رقم )    –بعضهم في بعض  

وكذا  ير   كذا  وسورة  البقرة  سورة  يقول  أن  )  حديث    –بأسا  ج   4754رقم   )4                    

وقتالهم  ،وكتاب1923صـ   المرتدين والمعاندين  المتأولين    -استتابة  في  حديث      –باب ما جاء 

  ( ج  6537رقم  التوحيد    ،  2541صـ    6(  تيسر    –وكتاب  ما  "فاقرؤوا  تعالى  قول للا  باب 

 .  2744صـ  6( ج 7111)  حديث رقم  –منه" 

باب بيان أن القرآن أنزل على    –كتاب صالة المسافرين وقصرها    –واإلمام مسلم في صحيحه  

 .  560صـ  1( ج 818حديث رقم )   –سبعة أحرف وبيان معناه  

 وأخرجه غيرهما .  
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المسلمين وقصرها    –  صحيح مسلم  )1( القرآن على سبعة أحرف    –كتاب صالة  بيان أن  باب 

 .  561صـ  1( ج 820حديث رقم )  –وبيان معناه 

 والحديث أخرجه غيره . 
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النسائي  1) سنن  االفتتاح    –(  القرآن    –كتاب  في  جاء  ما  )    –جامع  رقم  ج   940حديث   )2        

 .  153صـ 

(    941حديث رقم )    –نفس الكتاب والباب    –النسائي أيضا في سننه  والحديث أخرجه اإلمام  

 . 1543صـ  2ج

(    2012حديث رقم )    –جامع ما جاء في القرآن    –كتاب افتتاح الصالة    –وفي السنن الكبرى  

 . 326صـ  14ج

 .  6صـ  2( ج  1044حديث رقم )  –واإلمام الطبراني في المعجم األوسط 

 . قل بن عبيد للا ألن فيه مع ؛ وإسناده حسن 
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 يستفاد مما سبق عدة أمور :

 

  5( ج   8986حديث رقم )    –على كم نزل القرآن    –كتاب فضائل القرآن    –(  السنن الكبرى  1)

                                                                                                             . 5 صـ

جامع ما جاء    –كتاب افتتاح الصالة    –الكبرى  والحديث أخرجه اإلمام النسائي أيضا في السنن  

 .  327صـ  1( ج 1013حديث رقم )  -في القرآن 

حديث أبي المنذر أبي بن كعب    –مسند البصريين رضي للا عنهم    –واإلمام أحمد في مسنده  

 .  122صـ  5( ج 21170حديث رقم )  –رضي للا عنه  

  3( ج   737حديث رقم )    –باب قراءة القرآن    –كتاب الرقائق    –ابن حبان في صحيحه    مواإلما

 .  12،  11صـ 

الكبرى   سننه  في  البيهقي  الحيض    –واإلمام  من    –كتاب  نزل  ما  على  القراءة  وجوب  باب 

 . 284صـ  2( ج  3802حديث رقم )  –األحرف السبعة دون غيرهن من اللغات 

(    164حديث رقم )    –حديث أبي بن كعب رضي للا عنه    –نده  واإلمام عبد بن حميد في مس

 . 85صـ  1ج

 والحديث إسناده صحيح . 
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البخاري      (1) القرآن    –صحيح  النبي صلى للا عليه   –كتاب فضائل  القراء من أصحاب  باب 

 =                                                  .  1912صـ  4( ج 4717حديث رقم )  –وسلم 

 والحديث سبق تخريجه .= 
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(   4660حديث رقم )    –باب وما خلق الذكر واألنثى    –كتاب التفسير    –صحيح البخاري    )1(

 . 1889صـ  4ج

باب ما يتعلق   –كتاب صالة المسافرين وقصرها    –والحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  

 .  565صـ  1( ج  824حديث رقم )  –بالقراءات 

 وأخرجه غيرهما . 
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البخاري      (1) القرآن    –صحيح  النبي صلى للا عليه   –كتاب فضائل  القراء من أصحاب  باب 

 .  1913صـ  4( ج 4719حديث رقم )  –وسلم 

باب قوله "ما ننسخ من   –كتاب التفسير    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

 .  1628صـ  4( ج  4211حديث رقم )   –آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" 

 وأخرجه غيره .
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باب فضل قوله تعالى "وال تحسبن الذين قتلوا    –كتاب الجهاد والسير    –صحيح البخاري    )1(

في سبيل للا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم للا من فضله ويستبشرون  

بنعمة من للا   يستبشرون  يحزنون *  أال خوف عليهم والهم  بهم من خلفهم  يلحقوا  لم  بالذين 

 .  1136صـ  3( ج  2659م ) حديث رق –وفضل وأن للا ال يضيع أجر المحسنين" 

باب غزوة الرجيع ورعل    –كتاب المغازي    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه قال ابن إسحاق 

 =                .  1503صـ  4( ج 3869حديث رقم )  –حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد 

في صحيحه  =   مسلم  الصالة    –واإلمام  ومواضع  المساجد  في   –كتاب  القنوت  استحباب  باب 

 .   468صـ  1( ج 677حديث رقم )  –جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة 

 وأخرجه غيرهما .  
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    3( ج   2899حديث رقم )    –كتاب الجهاد والسير باب العون بالمدد    –صحيح البخاري      )1(

 . 1115 صـ

 والحديث أخرجه غيره . 

باب الدعاء على المشركين وقول للا تعالى "ادعوني    –كتاب الدعوات    –صحيح البخاري      )2(

(   6031حديث رقم )  –أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" 

 . 2349صـ  5ج

 والحديث أخرجه غيره . 
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 يستخلص مما سبق عدة أمور :

 

حبان      )1( ابن  إخبار  –صحيح  رجالهم كتاب  الصحابة  مناقب  عن  وسلم  عليه  للا  صلى  ه 

 حديث رقم    –باب فضل الصحابة والتابعين  –ونسائهم بذكر أسمائهم رضي للا عنهم أجمعين 

 .  253صـ  16( ج  7263) 

مسنده   في  أحمد  اإلمام  أخرجه  عنه    –والحديث  مالك رضي للا  بن  أنس  رقم   –مسند       حديث 

 .  235صـ  3( ج  13490) ( ،  13488( ، )  13487) 

حديث    –باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة    –كتاب الحيض    –واإلمام البيهقي في سننه  

 والحديث إسناده صحيح . 199صـ  2( ج  2917رقم ) 
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  73صـ    4لالستزادة من أخبار واقعة بئر معونة انظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج     )1(

، والرحيق المختوم للمباركفوري   106صـ    3لإلمام ابن هشام ج  النبويةسيرة  الوما بعدها ، و

 وما بعدها .  291صـ 

 .  19انظر تاريخ القرآن للشيخ الزنجاني صـ   )2(
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أوال :

 

البخاري      )1( الصحابة  كتا   –صحيح  فضائل  ثابت رضي للا عنه    –ب  بن  زيد  مناقب   –باب 

 . 1386صـ   3( ج  3599حديث رقم )  

في صحيحه   أيضا  البخاري  اإلمام  أخرجه  القرآن    –والحديث  فضائل  من   –كتاب  القراء  باب 

 .  1913صـ  4( ج  4717) حديث رقم  –أصحاب النبي صلى للا عليه وسلم 

باب فضائل أبي بن كعب   –ب فضائل الصحابة رضي للا عنهم  كتا  –واإلمام مسلم في صحيحه  

 .  1914صـ  4( ج 2465حديث رقم )  –وجماعة من األنصار رضي للا عنهم 

 وأخرجه غيرهما . 
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ثانيا :

 

 .  51صـ  9انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ج  (1)

 السابق نفس الجزء والصفحة .  (2)
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البخاري      (1) القرآن    –صحيح  النبي صلى للا عليه   –كتاب فضائل  القراء من أصحاب  باب 

 .  1913صـ  4( ج 4718حديث رقم )  –وسلم 
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للحافظ  انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحاب    )1( ، ومعرفة   457صـ    4بن حجر ج اة 

الذهبي ج للحافظ  الطبقات واألعصار   الكبار عل  النهاية في   25،    24صـ    1القراء  ، وغاية 

 .  507صـ  1طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 
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وما بعدها ،    25صـ    1انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ج    (1)

 .  547،  546صـ  1في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج وغاية النهاية
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ج     (1) حجر  ابن  للحافظ  الصحابة  تمييز  في  اإلصابة  ترجمته  في  ومعرفة    27صـ    1انظر   ،

الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج وما بعدها ، وغاية النهاية    28صـ    1القراء الكبار على 

 . 32،  31صـ  1في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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وما بعدها ،    233صـ    4ظ ابن حجر جانظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحاف     (1)

في   ، وغاية النهاية    32صـ    1لذهبي جومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ ا

 ، 459،  458صـ  1طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 
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وما بعدها ،    592صـ    2للحافظ ابن حجر ج انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة    )1(

وما بعدها ، وغاية   36صـ    1ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج 

 .  296صـ  1النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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 وما بعدها ،   211صـ    4انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ج  )1(

ج  الذهبي  للحافظ  واألعصار  الطبقات  على  الكبار  القراء  وغاية    40،    39صـ    1ومعرفة   ،

 .  443،  442صـ  1النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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ابن حجر ج     (1) للحافظ  ، ومعرفة   747صـ    4انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة 

الطبقات واألعصار للح وما بعدها ، وغاية النهاية    40صـ    1افظ الذهبي جالقراء الكبار على 

 .  607،  606صـ  1في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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ابن حجر ج    )1( للحافظ  تمييز الصحابة  ،    137،    136صـ    6انظر في ترجمته اإلصابة في 

 .  301صـ  2وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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ترجمته      )1( في  جانظر  ابن حجر  للحافظ  الصحابة  تمييز  في  وغاية    476صـ    5اإلصابة   ،

 .  28،  27صـ  2النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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ابن حجر ج  (1) للحافظ  الصحابة  تمييز  في  ترجمته اإلصابة  في  ،   13صـ    3انظر  بعدها  وما 

 .  301صـ  1وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج

وما بعدها ،   181صـ    4انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر ج    )2(

 .  438،  437صـ  1وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 
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وما بعدها ،    425صـ    7انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ج    )1(

، وغاية النهاية   44،    43صـ    1واألعصار للحافظ الذهبي ج   معرفة القراء الكبار عل الطبقات

 .  370صـ  1في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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وما بعدها ،    141صـ    4انظر في ترجمته اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ج    (1)

ج  الذهبي  للحافظ  واألعصار  الطبقات  على  الكبار  القراء  وغ  46،    45صـ    1ومعرفة  اية  ، 

 .  426،  425صـ  1النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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حديث    –باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم    –كتاب الزهد والرقائق    –صحيح مسلم      (1)

 .  2298صـ  4( ج  3004رقم ) 

 والحديث أخرجه غيره . 
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 .  230صـ  1( ج 114حديث رقم )  –كتاب العلم  –صحيح ابن حبان   )1(

كتاب المناقب عن رسول للا صلى للا عليه وسلم   –والحديث أخرجه اإلمام الترمذي في سننه  

، وقال : هذا حديث حسن   734صـ    5( ج  3954حديث رقم )   –باب في فضل الشام واليمن    –

 غريب إنما نعرفه من حديث يحي بن أيوب . 

  5( ج   21647حديث رقم )    –حديث زيد بن ثابت رضي للا عنه    –واإلمام أحمد في مسنده  

 .  184صـ 

الصحابة   فضائل  الشام    –وفي  أهل  من  شتى  قوم  )    –فضائل  رقم  ج   1728حديث   )2          

                                                                                                          906صـ 

،    249صـ    2( ج  2901( ، )    2900حديث رقم )    –كتاب التفسير    –لحاكم في المستدرك  وا

 –ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين    –وكتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين  

  ( رقم  ج   4217حديث  على  668صـ    2(  حديث صحيح  هذا   : وقال  ولم    ،  الشيخين  شرط 

 يخرجاه .

أب ابن  في مصنفه  واإلمام  الجهاد    –ي شيبة  عليه    –كتاب  والحث  الجهاد  في فضل  ذكر   –ما 

  ( رقم  ج   19448حديث  الفضائل    218صـ    4(  وكتاب  الشام    –،  في  رقم          –ما جاء  حديث 

 .  409صـ  6( ج 32466) 

 .  58صـ  5( ج 4933حديث رقم )  –واإلمام الطبراني في المعجم الكبير 
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(    3272حديث رقم )    –تفسير سورة التوبة    –كتاب التفسير   –المستدرك على الصحيحين    (1)

 .  360صـ  3ج

  2( ج  2875حديث رقم )  –نفس الكتاب والباب  –والحديث أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك 

                                                                                                .         241صـ 

في سننه   الترمذي  القر  –واإلمام  تفسير  باب   –ن عن رسول للا صلى للا عليه وسلم  آكتاب 

 ، وقال : حسن صحيح . 272صـ  5( ج  3086حديث رقم )  –ومن سورة التوبة  

ديث  ح  –السورة التي يذكر فيها كذا    –كتاب فضائل القرآن    –واإلمام النسائي في السنن الكبرى  

 . 10صـ  5(  ج 8007رقم ) 

  –باب من جهر بها ) بسم للا الرحمن الرحيم (    –كتاب الصالة    –واإلمام أبو داود في سننه  

 .  208صـ  1( ج 786حديث رقم )  

   1( ج  399حديث رقم )    –مسند عثمان بن عفان رضي للا عنه    –واإلمام احمد في مسنده  

 .  69صـ  1( ج 499وحديث رقم )  ، 57صـ 

ما كان يأمر النبي صلى للا عليه وسلم بكتبة    –كتاب الوحي    –واألمام ابن حبان في صحيحه  

 =                     . 31،  30صـ  1( ج  43حديث رقم )   –القرآن عند نزول اآلية بعد اآلية 
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باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف    –كتاب الحيض    –واإلمام البيهقي في سننه الكبرى  =  

الصحابة رضي للا عنهم قرآن وبسم للا الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى سورة براءة  

 .  42صـ  2( ج 2205حديث رقم )  –من جملته  

 .  328صـ  7( ج  7638حديث رقم )  –واإلمام الطبراني في المعجم األوسط 

ص وانه  هذا  تقدم   : الذهبي  الحافظ  المستدقال  بذيل  المستدرك  تلخيص  انظر   ، ج حيح       2رك 

 .  230صـ 

وقال الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ : لكن في المتن ما ينكر كما قال العالمة الشيخ 

يثبتها برأيه وينفيها   أوائل السور كأن عثمان  البسملة في  إثبات  فيه تشكيك في  أحمد شاكر : 

 . 277صـ  1يق المصاحف لإلمام ابن أبي داود ج برأيه وحاشاه من ذلك ، انظر تحق

وقال الشيخ أبي إسحاق الحويني : حديث منكر ، انظر تحقيق فضائل القرآن للحافظ ابن كثير 

 . 72صـ 

:وكان إذا نزل عليه الشئ دعا   –رضي للا عنه    -قلت : وما أستشهد به هنا هو قول عثمان  

التي يذكر فيها كذا وكذا ، وهذا ليس فيه ما   بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه في السورة

 ينكر. 
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 حديث رقم    –باب كاتب النبي صلى للا عليه وسلم  –صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   )1(

 . 1909صـ  4( ج   4704) 

باب قول للا تعالى   –كتاب الجهاد والسير    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

بأموالهم   للا  سبيل  في  والمجاهدون  الضرر  أولي  غير  المؤمنين  من  القاعدون  يستوي  "ال 

رحيما"   قوله "غفورا  إلى   " وأنفسهم  بأموالهم  المجاهدين  فضل للا  رقم   –وأنفسهم      حديث 

ج   2676)   التفسير    1042صـ    3(  وكتاب  المؤمنين    –،  من  القاعدون  يستوي  ال  باب 

 .  1677صـ  4( ج  4318( ، )  4317حديث رقم )  –المجاهدون في سبيل للا و

 وأخرجه غيره .
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 .  22صـ  9فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج  )1(

باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو   –كتاب الجهاد والسير    –صحيح البخاري      (2)

 .  1090صـ  3( ج  2828حديث رقم )  –

باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى  –كتاب اإلمارة  –اإلمام مسلم في صحيحه والحديث أخرجه 

 .  1490صـ  3( ج  1869حديث رقم )  –أرض العدو إذا خيف وقوعه بين أيديهم  

 وأخرجه غيرهما . 



 
91 

 

 . 142صـ  5( ج  4888حديث رقم )  –المعجم الكبير   (1)

   142صـ  5( ج  4889حديث رقم )  –والحديث أخرجه اإلمام الطبراني أيضا في المعجم الكبير 

   . 257صـ  2( ج  1913حديث رقم )  –وفي المعجم األوسط  
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 الثاني  الفصل 
 الصحابة عهد في الكريم القرآن حفظ

عليهم للا  رضوان
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 متهيد :
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 اخلالصة : 

 

 وما بعدها .  328صـ  6انظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج   )1(

 .  58فضائل القرآن صـ   )2(
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 يستفاد من احلديث السابق عدة أمور :

 

باب قوله "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما  –ر كتاب التفسي –صحيح البخاري   )1(

ر  بالمؤمنين  عليكم  حريص  الرأفة  ؤعنتم  من   " رحيم  رق  –وف  )  حديث  ج   2402م   )4        

 .  1720صـ 

  –جمع القرآن    باب  –كتاب فضائل القرآن    –والحديث أخرجه اإلمام البخاري أيضا في صحيحه  

 = باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا  –، وكتاب األحكام  1907صـ   4( ج  4701حديث رقم )  

 .  2629صـ  6( ج  6768حديث رقم )  –عاقال = 

 وأخرجه غيره .
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101 
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 احلديث السابق ما يلي  :يستفاد من 

 

   4( ج 4702حديث رقم )  –باب جمع القرآن  –كتاب فضائل القرآن  –صحيح البخاري   )1(

 . 1908صـ 

 والحديث أخرجه غيره . 

 .  207صـ  1( ج  80حديث رقم )  –جمع عثمان رحمة للا عليه المصاحف  –المصاحف   )2(

 يقول محقق الكتاب : إسناده صحيح .
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اجلواب :
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األمر األول :

األمر الثاني :

األمر الثالث : 

األمر الرابع :
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األمر األول :

األول :

الثاني :

الثالث :
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األول :

الثاني :

الثالث :

 

،   208صـ    1( ج   82حديث رقم )    –جمع عثمان رضي للا عنه المصاحف    –المصاحف      )1(

ف  209 اختلط  قد  السبيعي  إسحاق  أبو  كان  وإن  صحيح  إسناده   : الكتاب  محقق  يقول  إن  ، 

 إسرائيل سمع منه قبل االختالط . 

 . 84ويقول الحافظ ابن كثير : إسناده صحيح ، انظر فضائل القرآن صـ  
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األوىل :

والثانية :

 

(    83( ، )    82حديث رقم )    –جمع عثمان رحمة للا عليه المصاحف    –المصاحف    انظر    (1)

سحاق  أبا إ  ، وما بعدها ، يقول محقق الكتاب عن األول : إسناده صحيح وإن كان  208صـ    1ج

السبيعي قد اختلط فإن إسرائيل سمع منه قبل االختالط ، ويقول عن الثاني : إسناده صحيح وإن 

                        كان أبو إسحاق السبيعي قد اختلط فلم يتبين لي متى كان سماع غيالن منه .

 .  84هما : إسناده صحيح ، انظر فضائل القرآن صـ قال الحافظ ابن كثير عن كلي

)    –جمع عثمان رحمة للا عليه المصاحف    –السابق      )2( ،    213صـ  1( ج   98حديث رقم 

 ، يقول محقق الكتاب : إسناده صحيح .  214

 . 85قال الحافظ ابن كثير : إسناده صحيح ، انظر فضائل القرآن صـ 



 
110 

األمر الثاني :

الثالث :األمر 
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داود      (1) أبي  ابن  لإلمام  المصاحف    –المصاحف  جمع  على  عثمان  مع  الناس  اتفاق    –باب 

 .  178صـ  1( ج  41حديث رقم )  

 .  350صـ  7والحديث رواه اإلمام البخاري في التاريخ الكبير ج 

 يقول محقق كتاب المصاحف : إسناده صحيح .

=                              . 78ويقول الحافظ ابن كثير : إسناده صحيح ، انظر فضائل القرآن صـ 

عثمان   فعله  ما  مدح  في  الواردة  األخبار  من  عنه    -ولالستزادة  المصاحف    –رضي للا  انظر 
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الرأي األول :

الرأي الثاني :

لث :الرأي الثا

 

وما بعدها ، وباب    198صـ    1جمع عثمان رحمة للا عليه المصاحف ج   –لإلمام ابن أبي داود  

 وما بعدها . 175صـ  1اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف ج 

ف    (1) الباري  فتح  ذلك  في  جانظر  حجر  ابن  للحافظ  البخاري  صحيح  شرح  ،   3صـ    9ي 

عل النووي  شرح   ( الحجاج  ابن  مسلم  صحيح  شرح  في  لإلمام  والمنهاج   ) مسلم  صحيح  ى 

وما بعدها ، واألحرف السبعة    60، واألحرف السبعة لإلمام الداني صـ    100صـ    6النووي ج

وما بعدها ،    29اعيل صـ  والقراءات وما أثير حولها من شبهات للدكتور / شعبان محمد إسم

/ أحمد خالد شكري   القضاة والدكتور  / محمد أحمد مفلح  للدكتور  القراءات  ومقدمات في علم 

 وما بعدها .   39والدكتور / محمد خالد منصور صـ 
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األول :

الثاني :

مذهب اإلمام الطربي ومن تبعه يف أن املصاحف العثمانية كانت مشتملة على حرف 

واحد من األحرف السبعة
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 .  58صـ  1جامع البيان في تفسير القرآن ) تفسير الطبري ( ج   )1(

 . 59،  58صـ  1السابق ج  )2(
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 . 64،  63صـ  1السابق ج  (1)
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 خالصة رأي اإلمام الطربي يف هذه القضية : 

 

 . 65،  64صـ  1السابق ج  (1)



 
118 

مناقشة هذا الرأي
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 .  62صـ  1السابق ج  )1(

 . 64،  63صـ  1السابق ج  (2)
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122 

 

 . 61،  60صـ  1السابق ج  (1)
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 على هذا الرأي أيضا بعدة أمور :وميكن الرد 

األول :

الثاني :
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الثالث :

 

   4( ج 4702حديث رقم )  –باب جمع القرآن  –كتاب فضائل القرآن  –صحيح البخاري   )1(

 . 1908صـ 

 والحديث سبق تخريجه . 

محمد      )2( شعبان   / للدكتور  شبهات  من  حولها  يثار  وما  والقراءات  السبعة  األحرف  انظر 

 .  34إسماعيل صـ 
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الرابع :
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الترمذي      (1) وسلم    –سنن  عليه  رسول للا صلى للا  عن  القرآن  تفسير  ومن    –كتاب  باب 

 .  285،  284صـ  5( ج  3104حديث رقم )  –ة التوبة سور
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اخلامس :
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 الثاني الباب
 – النبي عهد بعد الكريم القرآن حفظ
 إلى والصحابة  - وسلم عليه للا  صلى

 الحاضر  العصر
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 األول الفصل 
 العثماني الرسم تكميل
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 متهيد :
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 مرت عملية تكميل الرسم العثماني بثالث مراحل : 

املرحلة األوىل :

)1(

 

، وتاريخ القرآن للشيخ   4،    3انظر في ذلك المحكم في نقط المصاحف لإلمام الداني صـ      (1)

ج   66،  65الزنجاني صـ   الزرقاني  للشيخ  القرآن  في علوم  العرفان  ،   407صـ    1، ومناهل 

، وفي علم الكتابة   63، وتاريخ األدب العربي أو حياة اللغة العربية لحفني ناصف صـ    408

     بد الصبور شاهين، وتاريخ القرآن للدكتور / ع  120/ عبد للا ربيع صـ    العربية للدكتور

 .  491، ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور / غانم قدوري الحمد صـ  67صـ 
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 .  491رسم المصحف دراسة لغوية تاريخيه للدكتور / غانم قدوري الحمد صـ  انظر  )1(
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 . 4،  3المحكم في نقط المصاحف صـ   (1)
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 .  59صـ  1الفهرست ج   (1)
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 .  59صـ  1السابق ج  )1(
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 . 6،  5انظر المحكم في نقط المصاحف صـ   )1(

 . 6انظر السابق صـ   )2(
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املرحة الثانية :

 

 .  496،  495رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية صـ   )1(

 . 496السابق صـ   (2)
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 . 32صـ  2وفيات األعيان وأنباء أهل الزمان ج  )1(



 
142 

 

 .  68،   67تاريخ القرآن صـ   )1(

 . 407،  406صـ  1مناهل العرفان في علوم القرآن ج  (2)
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 يتضح مما سبق عدة أمور :
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املرحلة الثالثة :

 
 .  59صـ  1النديم ج، وانظر الفهرست لإلمام ابن  7المحكم في نقط المصاحف صـ   1
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 يتضح مما سبق عدة أمور :

 

 .  124،  123في علم الكتابة العربية صـ   )1(

 . 6المحكم في نقط المصاحف صـ   (2)
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 الثاني  الفصل 
القرآنية القراءات حفظ



 
148 

 متهيد :
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 اشتهار مجاعة من الصحابة باإلقراء : - 1
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 اشتهار مجاعة من التابعني باإلقراء : - 2

 

 . 6صـ   1النشر في القراءات العشر ج  )1(

 السابق نفس الجزء والصفحة .  (2)



 
151 

جترد قوم للقراءة واألخذ واالعتناء بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم  - 3

 ويرحل إليهم :

 

 .  8صـ  1السابق ج  (1)



 
152 

 

 

 . 9،  8صـ  1السابق ج   )1(
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 انتشار القراء يف األمصار وتنوعهم بني املتقن وغري املتقن : - 4
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 يتضح مما سبق عدة أمور :

األول :

الثاني :

الثالث :

 

 .  9صـ  1السابق ج  (1)
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الرابع :
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 ( .1حيي بن وثاب األسدي ) - 1

 

  62صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  380صـ  2وما بعدها ، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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 ( .1احلسن البصري ) - 2

 

  65صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  235صـ  1بقات القراء لإلمام ابن الجزري ج، وغاية النهاية في ط
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 ( .1ابن أبي ليلى ) - 3

 ( .2جماهد بن جرب ) - 4

 

،  66صـ    1واألعصار للحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات      )1(

 .  609صـ  1وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج

،  66صـ    1لذهبي جواألعصار للحافظ اانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات      )2(

 . 42،  41صـ  2، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 67
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 ( .1حيي بن يعمر ) - 5

 ( .2سعيد بن جبري ) - 6

 

،  67صـ    1واألعصار للحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات      )1(

 . 381صـ  2، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 68

  68صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    (2)

 . 306،  305صـ  1، وغاية النهاية في طبقا القراء لإلمام ابن الجزري ج 69، 
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 ( .1نصر بن عاصم ) - 7

 

  71صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  336صـ  2بقات القراء لإلمام ابن الجزري ج، وغاية النهاية في ط
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 ( .1يزيد بن رومان ) - 8

 ( .2عبد الرمحن بن هرمز ) - 9

 

  76صـ    2قات واألعصار للحافظ الذهبي  جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطب    )1(

 .  381صـ  2، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 77، 

  77صـ    1لحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ل     )2(

 .  381صـ  1، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 78، 
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 ( .1شيبة بن نصاح ) -10

 

  79صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    (1)

 .  330،  329صـ  1، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 80، 
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 ( .1مسلم بن جندب ) - 11

 ( .2األعمش ) - 12

 

  94صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  316،  315صـ  1النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج وما بعدها ، وغاية 

  94صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )2(

 . 316،  315صـ  1وما بعدها ، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج
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 ( .1محيد األعرج ) - 13

 

  97صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  265صـ  1، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج 98، 



 
165 

 ( .1ابن حميصن ) - 14

 

  98صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

 .  167صـ  2بقات القراء لإلمام ابن الجزري ج، وغاية النهاية في ط  99، 
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 ، وما بعدها  . 99علم القراءات صـ   (1)
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 .  34،  33صـ   1النشر في القراءات العشر ج  )1(



 180 

 اخلالصة :

أوال :

ثانيا :

 

 .  34صـ  1السابق ج  (1)



 181 



 182 



 183 

 وضح اإلمام ابن جماهد يف نصه السابق أمرين : 

األول :

الثاني :

 

 .  46،  45السبعة في القراءات صـ   )1(



 184 

 ابن جماهد يف اختيار القراءات السبع : ممنهج اإلما
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 . 49السابق صـ   (1)

 . 53السابق صـ   )2(

 . 64السابق صـ   )3(



 186 

 

 . 66السابق صـ   )1(

 . 68،  67السابق صـ   )2(

 . 69السابق صـ   )3(
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 . 71السابق صـ   )1(

 . 78السابق صـ   )2(
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 . 79السابق صـ   )1(

 . 85السابق صـ   (2)

 . 87السابق صـ   (3)



 189 

اخلالصة :

 

 السابق نفس الصفحة .  )1(



 190 

 التعريف بكتاب السبعة لإلمام ابن جماهد :

 منهج املؤلف يف كتابه : 



 191 
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 ( :1اإلمام نافع بن أبي نعيم ) - 1

 

 107صـ  1طبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على ال    )1(

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   330صـ    2وما  بعدها  وما 

صـ   مجاهد  ابن  لإلمام  القراءات  في  السبع   53والسبعة  القراءات  في  والتيسير   ، بعدها  وما 

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور /   4ي صـ  لإلمام الدان

 .  20،  19صـ  1شعبان إسماعيل ج
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 ( :1قالون )

 

ال     )1( على  الكبار  القراء  معرفة  ترجمته  في  جانظر  الذهبي  للحافظ  واألعصار           1طبقات 

  616،    615صـ    1، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  156،    155صـ  

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    4، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 . 20صـ  1القراءات األربعة عشر للدكتور / نبيل إسماعيل ج 



 194 

 ( : 1ورش )

 

صـ          1بقات واألعصار للحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الط  )1(

، والتيسير    503،    502صـ    1اية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج ، وغاية النه  152

الداني صـ   السبع لإلمام  القراءات  القراءات   4في  في  البشر  إتحاف فضالء  تحقيق  ، ومقدمة 

 .  20صـ  1األربعة عشر للدكتور / نبيل إسماعيل ج
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 ( :1اإلمام عبد اهلل بن كثري ) - 2

 

  86صـ    1لحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ل     )1(

، والسبعة في    443صـ    1وما بعدها ، وغاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج

مجاهد صـ    القراءات ابن  ف   64لإلمام  والتيسير   ، بعدها  الداني    وما  لإلمام  السبع  القراءات  ي 

إسماعيل    لكتور / نبيومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للد  ،4  صـ

 .  21،  20صـ  1ج
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 ( :1البزي )

 ( :2)قنبل 
 

  120،    119صـ    1انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     )1(

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    5، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 .  21،  20صـ   1إسماعيل ج نالقراءات األربعة عشر للدكتور / شعبا

  166،    165صـ    2انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     )2(

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    4، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 .  22،  21صـ   1القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج
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 ( :1اإلمام أبو عمرو البصري ) - 3

 

 100صـ  1طبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على ال    (1)

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   288صـ    1وما  بعدها  وما 

صـ   مجاهد  ابن  لإلمام  القراءات  في  السبع   79والسبعة  القراءات  في  والتيسير   ، بعدها  وما 

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور /   5ي صـ  لإلمام الدان

 . 22صـ  1شعبان إسماعيل ج
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 ( :1الدوري )

 

الجزري ج    )1( ابن  القراء لإلمام  في طبقات  النهاية  ترجمته غاية  في  وما    255صـ    1انظر 

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر  5بعدها ، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ 

 .  23،  22صـ  1في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج 
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 ( :1السوسي )

 ( :2اإلمام عبد اهلل بن عامر ) - 4

 

  333،    332صـ    1هاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج انظر في ترجمته غاية الن    )1(

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    5، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 .  23،  22صـ   1القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج

  82صـ    1عصار للحافظ الذهبي جانظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واأل    )2(

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   423صـ    1وما  بعدها  وما 

 =    وما بعدها ، والتيسر في القراءات السبع  85والسبعة في القراءات لإلمام ابن مجاهد صـ 

ي القراءات األربعة عشر  ، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر ف  6،    5= لإلمام الداني صـ  

 .  24،  23صـ  1للدكتور / شعبان إسماعيل ج
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 ( : 1هشام )

 

الجزري ج    )1( ابن  القراء لإلمام  في طبقات  النهاية  ترجمته غاية  في  وما    354صـ    2انظر 

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر  6بعدها ، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ 

 .  24صـ  1لدكتور / شعبان إسماعيل ج في القراءات األربعة عشر ل 
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 ( :1ابن ذكوان )

 ( :2اإلمام عاصم بن أبي النجود ) - 5
 

  405،    404صـ    1انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     )1(

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    6، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 . 24صـ   1القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج

  88صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )2(

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   346صـ    1وما  بعدها  وما 

صـ   مجاهد  ابن  لإلمام  القراءات  في  السبع   69والسبعة  القراءات  في  والتيسير   ، بعدها  وما 
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، ومقمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور /    6ي صـ  لإلمام الدان

 .  25،  24صـ  1شعبان إسماعيل ج
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 ( :1شعبة )

 ( :2حفص )

 

الجزري ج    )1( ابن  القراء لإلمام  في طبقات  النهاية  ترجمته غاية  في  وما    325صـ    1انظر 

اف فضالء البشر ، ومقدمة تحقيق إتح 6بعدها ، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ 

 .  25صـ  1في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج 

  255،    254صـ    1انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     (2)

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    6، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 . 26صـ   1ة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل جالقراءات األربع
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 ( :1اإلمام محزة الزيات ) - 6

 

 111صـ  1ج انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي      )1(

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   261صـ    1وما  بعدها  وما 

صـ   مجاهد  ابن  لإلمام  القراءات  في  بع  71والسبعة  السبع وما  القراءات  في  والتيسير   ، دها 

صـ   الداني  ومق  7،    6لإلمام  عشر  د ،  األربعة  القراءات  في  البشر  فضالء  إتحاف  تحقيق  مة 

 . 26صـ  1للدكتور / شعبان إسماعيل ج
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 ( :1خلف )

 ( :1خالد )

 

ج    )1( الذهبي  للحافظ  واألعصار  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة  ترجمته  في  صـ    1انظر 

 وما بعدها ،   272صـ    1ي طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج، وغاية النهاية ف   209،    208

الداني صـ   السبع لإلمام  القراءات  في  في   7والتيسير  البشر  إتحاف فضالء  تحقيق  ومقدمة   ،

 . 31صـ   1القراءات األربعة عشر للدكتور /شعبان إسماعيل ج
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 ( :2اإلمام علي بن محزة الكسائي ) - 7

 

  275،    274صـ    1انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     )1(

، ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في    7، والتيسير في القراءات السبع لإلمام الداني صـ  

 . 27صـ   1القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج

الك     )2( القراء  معرفة  ترجمته  في  ج انظر  الذهبي  للحافظ  واألعصار  الطبقات  على  صـ   1بار 

الجزري ج  120 ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  وما   535صـ    1وما   ،

=  وما بعدها ، والتيسير في القراءات    78بعدها ، والسبعة في القراءات لإلمام ابن مجاهد صـ  

اف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ، ومقدمة تحقيق إتح  7لإلمام الداني صـ    = السبع

 .  28،  27صـ  1للدكتور / شعبان إسماعيل ج
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 ( :1الليث )

 الدوري :

 

ج    )1( الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  غاية  ترجمته  في  ،   34صـ    2انظر 

الداني صـ   السبع لإلمام  القراءات  في  في   7والتيسير  البشر  إتحاف فضالء  تحقيق  ومقدمة   ،

 . 28صـ   1عشر للدكتور / شعبان إسماعيل جالقراءات األربعة 
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 كتاب التيسري يف القراءات السبع .  - 1

 

 وما بعدها .  503صـ  1انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  )1(
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 210 

 كتاب حرز األماني ووجه التهاني املعروف بالشاطبية . - 2

 

 . 2،  1التيسير في القراءات السبع صـ   )1(

 . 2انظر السابق صـ   )2(

 دها .وما بع 20صـ  2انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  )3(
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   1لحاجي خليفة مادة حرز األماني جانظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   (1)

 وما بعدها . 644صـ 
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 214 

 كتاب الكايف يف القراءات السبع . - 3

 

 .  153صـ  2انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  )1(
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 . 27انظر مقدمة المصنف صـ   )1(



 216 

 كتاب العنوان يف القراءات السبع . - 4

 

 .  164صـ  1انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  )1(



 217 

 كتاب اإلقناع يف القراءات السبع .  - 5

 

كتاب ، ومقدمة محقق    83صـ    1انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج     )1(

 وما بعدها . 9صـ اإلقناع 



 218 

 

 .  49،  48انظر مقدمة المؤلف صـ  (1)



 219 

 كتاب احلجة يف القراءات السبع . - 6

 

 .  237صـ  1ابن الجزري جلنظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام   )1(



 220 

 

 وما بعدها . 19انظر مقدمة المحقق صـ   )1(



 221 

 كتاب التذكرة يف القراءات الثمان . - 7

 

 . 62،  61مقدمة المصنف صـ   )1(

 .  339صـ  1انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  )2(



 222 



 223 

 

 وما بعدها . 3صـ  2مقدمة المصنف ج  )1(



 224 

 املنتهي يف القراءات العشر .كتاب إرشاد املبتدي وتذكرة  - 8

 
 .  129،  128صـ  2انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج ( (1



 225 

 

 . 54مقدمة المصنف صـ   )1(



 226 

 حدى عشر .كتاب الروضة يف القراءات اإل - 9

 

 .  230صـ  1انظر غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج  (1)



 227 

 

 .   102،  101صـ  1انظر مقدمة المصنف ج   )1(

 .  111صـ  1ج  )2(



 228 

 

 

 .  142صـ  1ج  )1(



 229 

لسابع : إكمال جمع القراءات المتواترة في عهد المبحث ا

 اإلمام ابن الجزري

 

 ( :1أوال : التعريف باإلمام ابن اجلزري )

 

 صـ د وما بعدها . 1انظر مقدمة الشيخ علي الضباع على كتاب النشر في الراءات العشر ج  )1(



 230 



 231 

 ثانيا : منهج اإلمام ابن اجلزري يف تواتر القراءات العشر :



 232 

 وقد سلك اإلمام ابن اجلزري يف إثبات تواتر القراءات العشر عدة مسالك :

  األول :

 

  الثاني :

 

 .  54،  53األحرف السبعة والقراءات وما أثير حولها من شبهات صـ   )1(

وما    101وما بعدها ، ومنجد المقرئين صـ    36صـ    1انظر النشر في القراءات العشر ج    )2(

 بعدها 



 233 

 

الثالث :

 

 . 113 منجد المقرئين صـ  )1(

 . 164،  163السابق صـ   )2(



 234 

 ثالثا : التعريف بكتابي حتبري التيسري ، والنشر يف القراءات العشر .



 235 



 236 

 

 . 93مقدمة المؤلف صـ   )1(



 237 

 

 وما بعدها . 1صـ  1انظر مقدمة المؤلف ج   )1(



 238 



 239 

 

 . 54صـ  1ج )1(



 240 



 241 

 ( :1املدني )أبو جعفر   - 1

 

  72صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج    )1(

ج  الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  ، وغاية  بعدها  ،   382صـ    2وما  بعدها  وما 

  1ج عة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل  ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األرب

 . 29صـ 



 242 

 ( :1ابن وردان )

 ( :2ابن مجاز )

 

، ومقدمة  616صـ  1انظر في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج (1)

 .29صـ  1تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج

ج    )2( الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  غاية  ترجمته  في  ،    315صـ    1انظر 

  1حاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج ومقدمة تحقيق إت

  30صـ 



 243 

 ( :1يعقوب احلضرمي ) - 2

 ( :1رويس )

 

  157صـ    1انظر في ترجمته معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ الذهبي ج  (1)

ج  158،   الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  وغاية  ،    386صـ    2،  بعدها  وما 

  1ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج 

  30صـ 



 244 

 ( :2روح )

 خلف البزار : - 3

 ( :1إسحاق )

 

،   235،    234صـ    2في ترجمته غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام ابن الجزري ج انظر   )1(

  1ج عة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل  ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األرب

 . 31صـ 

ج  )2( الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  غاية  ترجمته  في  ،   285صـ    1انظر 

  1إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج ومقدمة تحقيق  

  31صـ 



 245 

 ( :2إدريس )

 

لإل  (1) القراء  طبقات  في  النهاية  غاية  ترجمته  في  جانظر  الجزري  ابن  ،   155صـ    1مام 

  1ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج 

 .  32،  31صـ 

جانظ  (2) الجزري  ابن  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  غاية  ترجمته  في  ،   154صـ    1ر 

  1ومقدمة تحقيق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للدكتور / شعبان إسماعيل ج 

  32صـ 



 246 

 كتاب إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر . - 1

 

 .  44،  43صـ  1انظر مقدمة المحقق ج   )1(



 247 



 248 

 

 وما بعدها . 63صـ   1مقدمة المؤلف ج  (1)



 249 



 250 

 الثالث الباب
 العصر في الكريم القرآن حفظ

 الحاضر 

 

 



 251 

 األول الفصل 
 للقرآن األول الصوتي الجمع مشروع

( المرتل المصحف)  الكريم

 



 252 

 متهيد :

 



 253 



 254 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقرتاح مقدم إىل جملس إدارة اجلمعية من رئيسها لبيب السعيد بشأن تسجيل القرآن 

 رواياته املتواترة واملشهورة وغري الشاذةالكريم صوتيا بكل 



 255 



 256 



 257 

 
صـ      ((1 السعيد  لبيب   / للدكتور  المرتل  المصحف  أو  الكريم  للقرآن  الصوتي  وما    82الجمع 

 بعدها .



 258 

 أوال : حفظ القرآن الكريم .



 259 



 260 



 261 

 

 . 9صـ   1النشر في القراءات العشر ج  )1(



 262 

 ثانيا : تعليم القرآن الكريم .



 263 



 264 

 

باب قول النبي صلى للا عليه وسلم الماهر بالقرآن مع    –كتاب األحكام    –صحيح البخاري      )1(

 .     2743صـ  6( ج  7105حديث رقم )  –السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم 

البخاري أيضا في صحيحه   القرآن    –والحديث أخرجه اإلمام  يتغن   –كتاب فضائل  لم  باب من 

أنز أنا  يكفهم  "أولم  تعالى  للا  وقول  عليهم"  بالقرآن  يتلى  الكتاب  عليك  رقم              –لنا  حديث 

  (4735  (  ، ج  4736(  األحكام    1918صـ    4(  وكتاب  قول للا    –،  تنفع  باب  "وال  تعالى 

إال الحق وهو  الشفاعة عنده  قالوا  ربكم  قال  ماذا  قالوا  قلوبهم  فزع عن  إذا  له حتى  أذن  لمن   

 .  2720صـ  6( ج  7044حديث رقم )  –العلي الكبير" 

باب استحباب تحسين الصوت   –كتاب صالة المسافرين وقصرها    –واإلمام مسلم في صحيحه  

 .  545صـ  1( ج 792حديث رقم )  –بالقرآن 

 وأخرجه غيرهما . 



 265 



 266 

 ثالثا : الدفاع .



 267 

 

   371انظر الجمع الصوتي للقرآن الكريم أو المصحف المرتل للدكتور / لبيب السعيد صـ   )1(

 وما بعدها .



 268 

 

   5( ج  5665حديث رقم )  –باب رحمة الناس والبهائم  –كتاب األدب  –صحيح البخاري   (1)

 . 2238صـ 

باب تراحم المؤمنين    –كتاب البر والصلة واآلداب    –والحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  

 .  1999صـ  4( ج  2586حديث رقم )  –وتعاطفهم وتعاضدهم  

 وأخرجه غيرهما .  



 269 

 

   173صوتي للقرآن الكريم أو المصحف المرتل للدكتور / لبيب السعيد صـ انظر الجمع ال  )1(

 وما بعدها .



 270 



 271 



 272 



 273 



 274 



 275 



 276 

 

،  216صـ   انظر الجمع الصوتي للقرآن الكريم أو المصحف المرتل للدكتور / لبيب السعيد   )1(

217  . 



 277 

 

 . 90انظر السابق صـ   (1)



 278 

 ( :1املصاحف األخرى املسجلة )

 

لمحمد      )1( الحديث  العصر  إلى  النبوي  العصر  من  التاريخية  مراحله  في  القرآن  جمع  انظر 

 .  273،  272شرعي أبو زيد صـ 



 279 



 280 



 281 



 282 

 الثاني  الفصل 
 بالمدينة الكريم القرآن كلية مشروع
 بالقراءات القرآن لجمع المنورة

العشر



 283 

 متهيد :



 284 

املرحلة األوىل :

املرحلة الثانية :

املرحلة الثالثة :

 

لمحمد      (1) الحديث  العصر  إلى  النبوي  العصر  من  التاريخية  مراحله  في  القرآن  جمع  انظر 

 .  280،  279شرعي أبو زيد صـ 



 285 



 286 

 

من      )1( التاريخية  مراحله  في  القرآن  جمع  لمحمد  انظر  الحديث  العصر  إلى  النبوي  العصر 

 .  280شرعي أبو زيد صـ 



 287 



 288 

 الثالث الفصل 
 القرآن لتسجيل الفردية الجهود

 الكريم 



 289 

 متهيد :



 290 

 تسجيالت القرآن الكريم :

 أوال : موقع طريق اإلسالم على شبكة اإلنرتنت  .

 ( .1رواية حفص عن عاصم ) - 1

 

 قسم القرآن الكريم . Www. Islamway .Comانظر   )1(



 291 

 ( .1رواية شعبة عن عاصم )  -

 

 السابق قسم القرآن الكريم  (1)



 292 

 (.1رواية ورش عن نافع ) - 3

 

 السابق قسم القرآن الكريم  (1)



 293 



 294 

 (.1عن نافع ) رواية قالون - 4

 

 السابق قسم القرآن الكريم  (1)



 295 

 (.1رواية البزي عن ابن كثري ) - 5

 

 السابق قسم القرآن الكريم (1)



 296 

 (.1رواية قنبل عن ابن كثري ) - 6

 (.2رواية الدوري عن أبي عمرو ) - 

 (.3رواية السوسي عن أبي عمرو ) - 8

 

 الكريمالسابق قسم القرآن  (1)

 السابق قسم القرآن الكريم (2)

 السابق قسم القرآن الكريم (3)



 297 

 (.1رواية خلف عن محزة ) - 9

 

 السابق قسم القرآن الكريم (1)



 298 

 (.1رواية ابن ذكوان عن ابن عامر ) - 10

 (.2رواية أبي احلارث عن الكسائي ) - 11

 (.3رواية الدوري عن الكسائي ) - 12

 (.4رواية ابن مجاز عن أبي جعفر ) - 13

 

 السابق قسم القرآن الكريم (1)

 السابق قسم القرآن الكريم (2)

 السابق قسم القرآن الكريم (3)

 السابق قسم القرآن الكريم  (4)



 299 

 (.1رواية ابن وردان عن أبي جعفر ) - 14

 (.2رواية إسحاق الوراق عن خلف البزار ) - 15

 

 السابق قسم القرآن الكريم (1)

 قسم القرآن الكريمالسابق  (2)



 300 

 (.1روايتا رويس وروح عن يعقوب احلضرمي ) - 16

 ثانيا : موقع الشبكة اإلسالمية على شبكة اإلنرتنت .

 (.2رواية حفص عن عاصم ) - 1

 (.3رواية ورش عن نافع ) - 2 

 

 السابق قسم القرآن الكريم (1)

 قسم القراءات العشر .  Www. Islamweb.Netانظر   )2(

 السابق قسم القراءات العشر  (3)



 301 



 302 



 303 

 (.1رواية قالون عن نافع ) - 3

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 



 304 



 305 

 (.1رواية السوسي عن أبي عمرو ) - 4

 (.2بن كثري )رواية البزي وقنبل عن ا - 5

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)



 306 

 (.1رواية خلف عن محزة ) - 6

 (.2رويس وروح عن يعقوب احلضرمي ) رواية - 7

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)



 307 

 (.1رواية أبي احلارث عن الكسائي ) - 8

 (.2رواية إدريس احلداد عن خلف البزار ) - 9

 (.3رواية إسحاق الوراق عن خلف البزار ) - 10

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)

 السابق قسم القراءات العشر  (3)



 308 

 (.1رواية ابن مجاز عن أبي جعفر ) -11

 (.2رواية البزي عن ابن كثري ) - 12

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)
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  (.1رواية الدوري عن أبي عمرو ) - 13

 (. 2رواية الدوري عن الكسائي ) - 14

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)



 310 

 (.1رواية خالد عن محزة ) - 15

 رواية روح عن يعقوب احلضرمي . - 16

 

 القراءات العشر السابق قسم  (1)
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 (.1ة رويس عن يعقوب احلضرمي )رواي - 17

 (.2رواية شعبة عن عاصم ) - 18

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)



 312 

 (.1رواية هشام عن ابن عامر ) - 19

 (.2ية ابن ذكوان عن ابن عامر )روا - 20

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)
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 (.1رواية قنبل عن ابن كثري ) - 21

 (.2رواية ابن وردان عن أبي جعفر ) - 22

 (. 3رث عن الكسائي )رواية الدوري وأبي احلا - 23

 (.4رواية ورش عن نافع من طريق األصبهاني ) - 24

 

 السابق قسم القراءات العشر  (1)

 السابق قسم القراءات العشر  (2)

 السابق قسم القراءات العشر  (3)

 العشر السابق قسم القراءات  (4)
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 315 

 

الخاتمة 
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 أهم نتائج البحث :



317 



318 
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والمراجع  المصادر



320 

 إبراز املعاني من حرز األماني .  1

 

 إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر . - 2

 األحرف السبعة . - 3

 األحرف السبعة والقراءات وما أثري حوهلا من شبهات . - 4

 إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر . - 5

 اإلصابة يف متييز الصحابة . - 6



321 

 اإلقناع يف القراءات السبع . - 7

 البداية والنهاية . - 8

 تاريخ األدب العربي أو حياة اللغة العربية . - 9

 تاريخ القرآن . - 10



322 

 تاريخ القرآن . - 11

 التاريخ الكبري . - 12

 حتبري التيسري يف القراءات العشر . - 13

 التذكرة يف القراءات الثمان . - 14

 لرازي ( .التفسري الكبري ) تفسري ا - 15



323 

 تقريب التهذيب . - 16

 تلخيص املستدرك . - 17

 تهذيب الكمال يف أمساء الرجال . - 18

 تهذيب التهذيب . - 19

 التيسري يف القراءات السبع . - 20



324 

 الثقات . - 21

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) تفسري الطربي ( . - 22

 اجلرح والتعديل .  - 23

 اجلمع الصوتي للقرآن الكريم أو املصحف املرتل . - 24

 ي إىل العصر احلديث .مجع القرآن يف مراحله التارخيية من العصر النبو - 25

 احلجة يف القراءات السبع . - 26
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 الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية . - 27

 دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . - 28

 الرحيق املختوم . - 29

 رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية . - 30

 الروضة يف القراءات اإلحدى عشر . - 31

 السبعة يف القراءات . - 32



326 

 سنن أبي داود . - 33

 سنن البيهقي الكربى . - 34

 سنن الرتمذي . - 35

 السنن الكربى . - 36

 سنن النسائي ) اجملتبى ( . - 37
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 السرية النبوية . - 38

 شرح السنة . - 39

 صحيح ابن حبان . - 40

 صحيح البخاري . - 41

 صحيح مسلم . - 42



328 

 ضعفاء العقيلي . - 43

 الضعفاء واملرتوكني . - 44

 طيبة النشر يف القراءات العشر . - 45

 نشأته أطواره أثره يف العلوم الشرعية . -علم القراءات  - 46

 العنوان يف القراءات السبع . - 47



329 

 غاية النهاية يف طبقات القراء . - 48

 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري . - 49

 فضائل الصحابة . - 50

 فضائل القرآن . -51

 الفهرست . - 52
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 يف علم الكتابة العربية . - 53

 كايف يف القراءات السبع .ال - 54

 الكامل يف ضعفاء الرجال . - 55

 كشف الظنون عن أسامي الفنون . - 56

 ان .لسان امليز - 57
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 اجملروحني . - 58
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